
 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

ঈস্তাদ অভাদ নাবফর াবপজাহুল্লা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নফীদদয জীফনী থেদও বক্ষা 



 

 

 

ীযাত থেদও বনযাত্তা বক্ষা 

বনযাত্তা গ্রদেয থক্ষদে যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাভআ দেন অভাদদয ঈত্তভ অদশ। 

ভুাম্মাদদ অযাফী াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাদভয ীযাদতয থক্ষদে এওটু দৃবি বদদরআ ফুঝদত াযা 

মায়, বতবন বনযাাত্তায থক্ষদে ওতটা গুরুত্ব প্রদান ওযদতন। যাূর াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাভ 

থেদও অভযা বঔদত াবয, দ্বীন ওাদয়দভয প্রদেিাযত এওজন ভুজাবদদয ওতটা বনযাত্তা গ্রে 

অফযও। 

শুধুভাে অভযা মবদ যাূর াল্লাহু অরাআব য়া াল্লাদভয ‚ভক্কা থেদও ভবদনা বজযত‛ এয ঈয 

দৃবি বনদক্ষ ওবয তাদর অভযা বনযাত্তা গ্রদেয থক্ষদে তাাঁয থম দদক্ষগুদরা াআঃ- 

• ত্রুদদযদও থফাওা ফানাদনা  থকানীয়তায ঈদেদয অরী যাবদয়াল্লাহু তায়ারা অনহুদও যাূর 

াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাদভয বফছানায় শুআদয় থদয়া।  

• বয দুুদয ওাআরূরায ভয় অফু ফওয যাবদয়াল্লাহু তায়ারা অনহু এয ফাবিদত কভন । ওাযে এ 

ভয় ঔুফ ওভ ভানুলআ ফাআদয োদও। 

• অফু ফাওয যাবদয়াল্লাহু তায়ারা অনহু এয ফািী থেদও প্রধান দযজা বদদয় থফয না য়া, এআ 

অংওায় থম নমযদাবয োওদত াদয। 

• যাবয ভবদনাদত কভন না ওদয গুা ববভুদঔ যয়ানা ওযা। ত্রুদদয ক্ষ থেদও ভবদনায দে 

প্রযী বনদয়াক োওায ওাযদে। 

https://www.facebook.com/hashtag/সীরাত_থেকে_নিরাপত্তা_শিক্ষা?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 

 

• এভন এওটা গুা বনধশাযে ওযা থমন এয ফস্থান ভবদনায দেয ঈদটা বদদও য়। এআ তওশতায 

ওাযে র, মাদত থওঈ নুযে ওযদর থধাাঁওা ঔায়।  

• অফদুল্লা বফন অফু ফাওয যাবদয়াল্লাহু তায়ারা অনহু এয ভাধযদভ নুযদেয ফযাাদয ত্রুদদয 

দদক্ষদয, ধাযাফাবও ঔফয ভক্কা থেদও ংগ্র।  

• অভা যাবদয়াল্লাহু তায়ারা অনহুভা এয ভাধযদভ াদেয় যফযা ওযাদনা।  

• অফদুল্লা  অভা যাবদয়াল্লাহু তায়ারা অনহু এয াদয়য ছা অদভয বফন পুাআযা যাবদয়াল্লাহু 

তায়ারা অনহু এয ছাকর েযাদনায ভাধযদভ ভুদছ থদয়া। 

• গুায ভদধয বতন বদন দক্ষা এফং তাযয ভবদনায বদদও যয়ানা, মাদত ত্রুয াদত থগ্রপতায 

য়া থেদও যক্ষা ায়া মায়। 

• প্রবতবট দদক্ষদ থকানীয়তা যক্ষা  ছদ্মদফ ধাযে। (এওজন ফযবিয াদে অফু ফাওয যাবদয়াল্লাহু 

তায়ারা অনহু এয থদঔা দয় থকদর থ বজজ্ঞাা ওযর, অনায াভদন এআ ফযবিবট থও? বতবন ঈত্তয 

বদদরনঃ এআ থরাওবট অভাদও ে থদঔায়, থ ফযবি বাফদরা এটা দ্বাযা ঈদেয দে েরায যাস্তা, বওন্তু 

তাাঁয ঈদেয র, ওরযাদেয ে)   

(থদঔুনঃ অর-ভানাজুর াযাওী বর-ীযাবতন নাফাবফয়যা) 

 

 

 



 

 

 

প্রদতযও মুদকয যাধীযা ঐ মুদকয নফীয ত্রু বছর 

অল্লাহ্  ুফানাহু য়া তা’অরা ফদরন- 

ِىلََ ا َّثِي َّ ِىُنوَِّ َجؼَْيَْا َوَمزََٰ ََِ َػذُوًّ ّ ٍِ ََِ ي ٍِ ْجِش َُ ًََٰ ۗ ََاْى َِّصيًشا َهاِديًا تَِشتِّلََ َوَمفَ  ﴾١٣﴿ َو

অয এবাদফআ অবভ প্রদতযও নফীয জনয যাধীদদয ভধয থেদও ত্রু ফাবনদয়বছ। 

(ূযা অর পুযওান, অয়াত-৩১) 

প্রদতযও মুদক নফীকে এদ ঈম্মতদও থভৌবরও ২বট ফযাাদয দায়াত বদদয়দছন- 

এও, ওর তাগুতদও ফজশন ওদয এও অল্লাহ্ তায়ারায আফাদাদতয প্রবত। 

দুআ, ঐ জভানায প্রেবরত ফদেদয় জখনয াযাভ-ভুনওায ভূদয বফরুদে।  

রূত অরাআব ারাতু য়া ারাদভয জভানায় প্রেবরত জখনয ভুনওায বছর ভওাবভতা। বতবন 

ভওাবভতায বফরুদে ফদরদছন। শুয়াআফ অরাআব ারাতু য়া ারাদভয ভয় প্রেবরত া বছর, 

ভাদ ওভ থদয়া। বতবন এয বফরুদে দায়াত বদদয়দছন।  

যাধ ভূদয ভদধয যাধীদদয স্বােশ বনবত োদও এটাআ স্বাবাবফও। অয এ ওাযদেআ এআ 

যাদধয বফরুদে মঔন ফরা য় তঔন তাযা দায়ীদদয ত্রুদত বযেত য়। নফীকে মবদ এআ ভুনওায 

ভূদয বফরুদে দায়াত না বদদতন, েফা বদদতন বওন্তু জভানায প্রেবরত ভুনওাদযয বফরুদে না 

তাদর থওান ভযা দতা না। শুয়াআফ অরাআব ারাতু য়া ারাভ মবদ ভাদ ওভ থদয়ায বফরুদে 

েু থেদও ভওাবভতায বফরুদে দায়াত বদদতন তাদর বতবন ম্ভফত ওঔদনাআ যাধীদদয ত্রুদত 

বযেত দতন না। রূত অরাআব ারাতু য়া ারাভ মবদ ভওাবভতায ফযাাদয নীযফতা ফরম্বন 

http://tanzil.net/#25:31


 

 

 

ওদয ভাদ ওভ থদয়ায বফরুদে অয়াজ তুরদতন তাদর বতবন তাাঁয ওভ এয ত্রুদত বযেত 

দতন না। বনবিতবাদফআ তাদদয দায়াদতয বফদযাবধতায বযভাে ওদভ থমত।  

ুতযাং থওান দায়ী মঔন ফাস্তবফও নফীদদয ে নুযে ওযদফ, তাাঁদদয ঈয থআ বফদ থনদভ 

অদফ মা এদ বছর নফীদদয ঈয। বওন্তু থওান দায়ীয দায়াদতয বফলয় মবদ য় নফীদদয দায়াত 

থেদও ববন্ন েশাৎ জভানায তাগুত  বপতনায বফরুদে েু থেদও ববন্ন থওান বফলদয় দায়াত বদদয় 

োদও, তাদর তায দে মবদ ওাাঁটায বযফদতশ পুর বফছাদনা োদও। জ্ঞানীদদয জনয এদত অিমশ ফায 

বওছুআ থনআ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

এটাআ নফীদদয ে! 

তাীদ  বজাদদয অয়াজদও ফন্ধ ওযদত ফশবি প্রদয়াক ওযদছ দ্বীদনয ত্রুযা। দ্বীদনয দায়ী  

ভুজাবদীনদদযদও বতক্রভ ওযদত দে আফদতরায নতুন এও ভাযারা।  

থ দ্বীদনয দায়ী! থ অল্লাহ্ তায়ারায যাদয ভুজাবদ!  

তাা ফা বেন্তা অনায ভদনাফরদও থমন থবদে থপরদত না াদয। আফদতরায এআ ভাযারা থতা প্রভাে 

ওদয অবন বিও দেআ অদছন। এটাআ থআ ে থম ে বতক্রভ ওদযদছন অবম্বয়া অরাআব 

ারাতু য়া ারাভ কে।  

ঔুফ েভৎওায বাদফ এআ দেয বযেয় বদদয়দছন আফনুর ওাআবয়যভ যঃ। ওদয়ওবট রাআন! বওন্তু বেন্তায 

এওবট ভুদ্র। থেতনায এওবট জকতঃ-  

 وأضجغ ,اىخييو اىْاس في وسًٍ ,ّىح ألجيه وّاح ,آدً فيه تؼة طشيق واىطشيق ,أّت أيِ اىؼضً ٍخْث يا

 اىسيذ ورتخ ,صمشيا تاىَْشاس وّشش ,سْيِ تضغ اىسجِ في وىثث ,تخس تثَِ يىسف وتيغ ,اسَاػيو ىيزتخ

 اىفقش وػاىج ,ػيسً اىىدش ٍغ وساس ,داود تناء اىَقذاس ػيً وصاد ,أيىب اىضش وقاسً ,يذيً اىذصىس

 .واىيؼة تاىيهى أّت تضها وسيٌ ػييه هللا صيً دمحم األري وأّىاع

দ দুফশর ংওদেয বধওাযী! 

তুবভ থওান দে?! এ ে থতা থ ে!!!। থম দে েরদত বকদয় ক্লান্ত দয় দযবছদরন অদভ 

অরাআব ারাতু য়া ারাভ। ক্রন্দন ওদযদছন নূ অরাআব ারাতু য়া ারাভ। অগুদন 

বনবক্ষপ্ত দয়দছন আব্রাীভ ঔরীর অরাআব ারাতু য়া ারাভ। জদফ ওযায জনয থায়াদনা দয়দছ 

https://www.facebook.com/hashtag/এটাই_নবীদের_পথ?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 

 

আভাআর অরাআব ারাতু য়া ারাভদও। ঔুফ স্বে ভূদরয বফক্রয় ওযা দয়দছ আয়ূুপ অরাআব 

ারাতু য়া ারাভদও, ওাযাকাদয ওাটাদত দয়দছ জীফদনয দীখশ ওদয়ওবট ফছয। জাওাবযয়া 

অরাআব ারাতু য়া ারাভদও ওযাত দ্বাযা বদ্বঔবিত ওযা দয়দছ। জদফ ওযা দয়দছ নাযী ংশ্রফ 

থেদও ভুি াদয়যদ আয়াআয়া অরাআব ারাতু য়া ারাভদও। থযাদক বুদকদছন অআয়ূফ অরাআব 

ারাতু য়া ারাভ। দাঈদ অরাআব ারাতু য়া ারাদভয ক্রন্দন, ীভা বতক্রভ ওদযদছ। 

বনঃে জীফন মান ওদযদছন ইা অরাআব ারাতু য়া ারাভ। নানা দুঃঔ-দুদশা, ওি-থক্ল 

থবাক ওদযদছন থল নফী ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাভ। অয তুবভ (এঔন) থঔর-তাভাায় 

ভত্ত?!!! (অর-পাাদয়দ, বর-আফবনর ওাআবয়যভ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

রূত্ব অঃ এয ম্প্রদায়  ফতশভান জাববরয়যাত 

ভান অল্লাহ্ তায়ারা ফদরনঃ  

 

هَِ قَاهََ ِإرَْ َوىُىًطا ٍِ ََُ ِىقَْى ا اْىفَاِدَشحََ أَتَأْتُى ٍَ ٌَْ َِْ تَِها َسثَقَُن ََِ أََدذَ  ٍِ ٍِ ََِ ي َِ ٌَْ ** اْىؼَاىَ ََُ إَُِّّن َجاهََ ىَتَأْتُى َِْ َشْهَىجًَ اىّشِ ٍِ َُِ  دُو

 **اىَِّْساءَِ

অবভ রূত্বদও াবিদয়বছরাভ, থ তায ম্প্রদায়দও ফদরবছর, ‘থতাভযা এভন ওুওভশ ওযছ মা থতাভাদদয 

ূদফশ বফদে থওঈ ওদযবন। থতাভযা থতা ওাভ-তৃবপ্তয জনয নাযী থছদি ুরুদলয বনওট কভন ওয ...। 

(ূযাঃ অ’যাপ, অয়াতঃ৮০-৮১) 

 

এআ ম্প্রদাদয়য ভূর যাধ বছর ২বট --- 

এও, তাঈবদদয প্রবত বফো স্থান না ওযা।  

দুআ, ভওাবভতায় বরপ্ত য়া। 

‘ভওাবভতা’ বছর এভন এও জখনয যাধ, এ ম্প্রদাদয়য ূদফশ বফে জকদতয থওঈ এআ যাদধ 

বরপ্ত য়বন। থমভনবট ওুযঅন ফরদছ – ‘থতাভযা এভন ওুওভশ ওযছ মা থতাভাদদয ূদফশ বফদে থওঈ 

ওদযবন।’  

রূত্ব অরাআব ারাতু য়া ারাভ তাাঁয ম্প্রদায়দও ফাযে ওযদরন। তাযা তাাঁয অহ্বাদন ািা বদর 



 

 

 

না। তাাঁয বনদলধ ভানর না। মায পদর অল্লাহ্ তায়ারায াবস্তয ঈমুি র। অল্লাহ্ তায়ারা তাদদযদও 

াবস্ত বদদরন। 

বও বছর থআ াবস্ত – 

 

ا ََّ ُشَّا َجاءََ فَيَ ٍْ َطْشَّا َسافِيََها َػاِىيََها َجؼَْيَْا أَ ٍْ َِْ ِدَجاَسجًَ َػيَْيَها َوأَ يوَ  ٍِ ُْْضىدَ  ِسّجِ حًَ (82) ٍَ ٍَ َسىَّ ْْذََ ٍُ ا َستِّلََ ِػ ٍَ  ِهيََ َو

ََِ ٍِ ََِ ي َِ  تِثَِؼيذَ  اىظَّاِى

 

‚তঃয মঔন অভায পযভান জাবয দরা তঔন বূ-ঔন্ডবটয ঈবযবাকদও বনেু ওদয বদরাভ এফং য 

ঈয ঝাভা ােয ফলশে ওযদত রাকরাভ, মা বছদরা এওাধাদয এফং মা বফদলবাদফ বেবিত বছদরা 

থতাভায প্রবূয বান্ডাদয। অয ঈি জনদবট এ মাবরভদদয থেদও থফব দূদয নয়‛।  

(ূদঃ ৮২-৮৩) 

 

ওতআনা বয়ানও বছর থআ াবস্ত।!!! ুদযা ম্প্রদায়দও জবভন  ঈবটদয় থদয়া, তাাঁয ঈয এওাধাদয 

ঝাভা ােয ফলশে। যাধ বছর, তাঈবদদও না ভানা অয ভওাবভতায় বরপ্ত য়া।  

ফতশভান জাববরয়যাত 

অভযা এও নফয জাববরয়যাদতয ভধয বদদয় ভয় ায ওযবছ। এভন এও জাববরয়যা, আবতাদ মায 

থওান দৃিান্ত থনআ। ূদফশয ঈম্মতদদয দনও জাবরী ভাজদও অল্লাহ্ তায়ারা বনঃদল ওদয বদদয়দছন। 

এআ ওর জাববরয়যাদতয ভন্বদয় ৃি অভাদদয এআ তযাধুবনও (!) জাববরয়যাত। 

https://www.facebook.com/hashtag/বর্তমান_জাহিলিয়্যাত?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 

 

অভযা এআ জাবরী ভাদজয এওটা ওভশ বনদয় অদরােনা ওবয - 

রূত্ব অরাআব ারাতু য়া ারাদভয ম্প্রদায় বছর এও জাববরয়যাদতয ভদধয। নফ অবফষৃ্কত থম 

ওদভশয ভদধয তাযা বরপ্ত বছর, তা দে ভওাবভতা। অো! ফতশভান ভাদজ বও এআ ওভশবট 

বফদযভান থনআ?! যাাঁ অদছ।  

তদফ নফয জাববরয়যাত এআ ওদভশয ভদধয থম অধুবনওায়ন ওদযদছ, তা দে, তাদদয ভওাবভতা 

বছর শুধু ুরুল-ুরুল। বওন্তু এআ নফয জাববরয়যাত এটাদও থভদয়-থভদয় কবিদত ঈন্নবত (!) ওদযদছ। 

তাদদয ভাদঝ ভওাবভতা বছর, বওন্তু যস্পয বফফা ফন্ধদন অফে দয়দছ এভন থওান দৃিান্ত থনআ। 

বওন্তু এআ জাববরয়যাদতয ভদধয ুরুল-ুরুল, নাযী-নাযী বফফাদও যাষ্ট্রীয় বাদফ বফধতা প্রদান ওযা 

দয়দছ। এআ দে অধুবনও জাববরয়যাত। 

তদফ প্রশ্ন জাদক –  

এত জখনয মশাদয় থৌঁছায য থওন অল্লাহ্ তায়ারা তাদদযদও ধ্বং ওযদছন না? থওন তাদদযদও 

তর-ঈয ওদয বদদেন না? থওনআফা তাদদয ঈয ঝাভা ােয ফলশে ওযদছন না? েে এযা তাদদয 

থেদয় াজাযগুে থফী ীভারঙ্ঘন ওদযদছ। 

 এয ঈত্তয অল্লাহ্ তায়ারা বদদেনঃ-  

 

ٌَْ ٌَُ قَاتِيُىُه ْتُه َُ يُؼَزِّ ٌَْ ّللاَّ  ............ تِأَْيِذيُن

https://www.facebook.com/hashtag/তবে_প্রশ্ন_জাগে?source=feed_text&epa=HASHTAG


 

 

 

থতাভযা তাদদয বফরুদে মুে ওয। অল্লাহ্ তায়ারা থতাভাদদয াত বদদয় তাদদযদও াবস্ত থদদফন ...। 

(ূযাঃ তাফা,অয়াতঃ ১৪) 

এযা অল্লাহ্ তায়ারায াবস্তয ূেশ ঈমুি দয় অদছ। ূদফশয ম্প্রদায় ভূদও অল্লাহ্ তায়ারা থম 

যাধ ভূদয পদর ধ্বং ওদযদছন, এঔনওায ভানুল থ যাধগুদরাদতা ওযদছআ দনও থক্ষদে 

ূফশফতশীদদয বতবয ওযা ীভানাদও বতক্রভ ওদযদছ। বওন্তু ঐ ম্প্রদায় ভূদও অল্লাহ্ তায়ারা ধ্বং 

ওদযদছন, তায বপবযতাদদয ভাধযদভ। অয এআ অধুবনও জাববরয়যাতদও ধ্বংদয দাবয়ত্ব বদদয়দছন 

অভাদদয ওাাঁদধ।  

তাআ অল্লাহ্ তায়ারায ফান্দাযা মবদ এআ ভস্ত ভওাভী ম্প্রদাদয়য বফরুদে স্ত্র ধাযে ওদয, তাদর 

অল্লাহ্ তায়রা তাদদযদও াাময ওযদফন। তাযা থওান বাদফআ অল্লাহ্ তায়ারায ফান্দাদদয াভদন 

বটওদত াযদফ না। থওননা তাযা থতা াবস্তয ঈমুি দয় অদছ।  

অল্লাহ্ তায়ারা ফদরন – 

 

ََُ َْا َدقًّا َوَما ََِ َّْصشَُ َػيَْي ِْي ٍِ ْؤ َُ  اْى

অয ভুবভনদদয াাময ওযা অভায দাবয়ত্ব। (ূযাঃ রুভ, অয়াতঃ ৪৭) 

 

 

 

 



 

 

 

নূ অঃ এয দায়াত থেদও অভাদদয বক্ষা 

অল্লাহ্ ুফানাহু য়া তায়ারায এওজন নফী, নূ অরাআব ারাতু য়া ারাভ। বমবন বছদরন 

এওজন দায়ী। বতবনআ ফ থেদয় দীখশ ভয় দ্বীদনয দে দায়াদতয ওাজ ওদযদছন। এও-দুআ ফছয 

নয়। এওত-দুআত ফছয নয়। প্রায় াজায ফছয বমবন দ্বীদনয দায়াদতয ওাজ ওদযদছন। দায়াত 

বদদয়দছন, থকাদন  প্রওাদয। দায়াত বদদয়দছন যাদে  বদদন।  

বতবন দায়াত বদদয়দছন অল্লাহ্ তায়ারায অদদ ারদনয। াদি নয় ত ফছয দায়াত বদদয় বতবন 

বও ববজ্ঞতা জশন ওযদরন? বতবন অল্লাহ্ তায়ারাদও ফদরদছন – 

 

بَِّ ُّىحَ  َوقَاهََ ََِ اأْلَْسِضَ َػيًَ تَزَسَْ َلَ سَّ ٍِ ََِ  ﴾٦٢﴿ دَيَّاًسا اْىَنافِِشي

ٌَْ إُِ إَِّّلََ َ يَِيذُوا َوَلَ ِػثَادَكََ يُِضيُّىا تَزَْسُه  ﴾٦٢﴿ َمفَّاًسا فَاِجًشا إِلَّ

 

‚থ অভায যফ! ৃবেফীদত এওবট ওাদপযদও ফাাঁবেদয় যাঔদফন না। মবদ অবন তাদদযদও থছাঁদি থদন 

তাযা অনায ফান্দাদদযদও েভ্রি ওযদফ। অয তাদদয যজাত ন্তানগুদরা দফ ওাদপয-

পাদজয।‛ (ূযাঃ নূ, অয়াতঃ ২৭) 

নূ অরাআব ারাতু য়া ারাভ দীখশ ভয় দায়াদতয য ঈরবি ওদযদছন, এআ ভস্ত 

ওাদপযগুদরা দায়াদতয দে ভূর ফাাঁধা। তাযা বনদজযা থতা ইভান অনদফআ না ফযং অল্লাহ্ তায়ারায 

https://www.facebook.com/hashtag/নূহ_আঃ_এর_দাওয়াত?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/আমাদের_শিক্ষা?source=feed_text&epa=HASHTAG
http://tanzil.net/#71:26
http://tanzil.net/#71:27


 

 

 

ঈত্তভ ফান্দাদদযদও েভ্রি ওযদফ। তাআ বতবন তাদদয াবস্ত  ধ্বংদয জনয অল্লাহ্ তায়ারায ওাদছ 

দুয়া ওদযদছন। 

অল্লাহ্ তায়ারা তায ডাদও ািা বদদয়দছন। এআ ফাধয ওাদপয ম্প্রদায়দও ধ্বং ওদযদছন। থল 

নফী ভুাম্মাদদ অযাফী াল্লাল্লাহু অরাআব য়া-াল্লাদভয ঈম্মতদদয থক্ষদে অল্লাহ্ তায়রায এআ 

বনয়ভ বফদযভান অদছ, ‚থম ভস্ত ওাদপযযা দায়াত গ্রে ওযদফ না তাদদযদও বতবন ৃবেফীদতআ াবস্ত 

প্রদান ওযদফন।‛ 

তদফ এআ ঈম্মদতয থক্ষদে ােশওয দুবট--- 

## দায়াত থদফায য াদি নয় ত ফছয দক্ষা ওযদত দফ না। দায়াদতয যফতশী ভাযারাআ 

দে বজঝয়া েফা বওতার। 

## নযানয নফীয দায়াতদও মাযা স্বীওায ওদযদছ, অল্লাহ্ তায়ারা তাদদযদও াবস্ত বদদয়দছন 

থপদযতাদদয ভাধযদভ। অয ভুাম্মাদদ অযফী াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাদভয দায়াত মাযা গ্রে 

ওযদফন না তাদদযদও বতবন াবস্ত থদদফন তায য ৃবি ভানুদলয ভাধযদভ, ভুবভন ফান্দাদদয ভাধযদভ। 

অল্লাহ্ তায়ারা ফদরন --- 

ٌَْ ٌَُ قَاتِيُىُه هَُ يُؼَِزّْتُه ٌَْ اىيَـّ ٌَْ تِأَْيِذيُن ٌَْ َويُْخِضِه ٌَْ َويَُْصْشُم ًَ  ُصذُوسََ َويَْشفَِ َػيَْيِه ََِ قَْى ِْي ٍِ ْؤ ٍُّ 

﴿٣١﴾ 

‚থতাভযা তাদদয বফরুদে মুে ওয। অল্লাহ্ তায়ারা থতাভাদদয াত বদদয় তাদদযদও াবস্ত প্রদান 

ওযদফন।‛ (ূযাঃ তাফা, অয়াতঃ ১৪) 

 

http://tanzil.net/#9:14


 

 

 

রক্ষেীয়ঃ বজাদ! ওাদপযদদয জনয যভত 

এআ ঈম্মদতয ভধয থেদও মাযা ওাদপয, বজাদ তাদদয জনয এওটা দনও ফি বনয়াভত  যভত। 

ওাযে, নয ঈম্মত মঔন নফীদও স্বীওায ওযত অয জবভদন পাাদ ৃবি ওযত, অল্লাহ্ তায়ারা ুদযা 

জাবতদও ভূদর ধ্বং ওদয বদদতন। বশু থাও ফা ফৃে, নাযী বওংফা ুরুল, দুফশর বওংফা ফর, থওঈ 

থযাআ থতনা। অয ধ্বংদয য, যওাদর থতা যদয়দছ বেযওাদরয জনয জাান্নাভ।  

বওন্তু বজাদদয পদর, ওর ওাদপয ভূদর ধ্বং য়না। ফযং তাদদয বনবদশি এওটা থশ্রেী বনত য়। 

অয এয পদরআ নয ওদরয জনয বিও ে ঔুদর মায়। বজবঝয়া বদদয় আরাদভয ছায়াতদর ভয় 

বতফাবত ওযদত াদয। তাদদযদও আরাদভয ফাস্তফ রূ ওাছ থেদও থদঔায ুদমাক ওদয থদয়া য়। 

যফতশীদত থদঔা মায়, তাযা দদর দদর আরাদভয ছায়াতদর অশ্রয় থনয়। মায পদর অল্লাহ্ তায়রায 

এআ ফান্দাগুদরা আওার-যওার ঈবয় জকদতয াবস্ত থেদও ভুবি ায়। জান্নাদত তাাঁদদয জনয বতবয 

প্রাাদটায় বেযবদদনয জনয যাজত্ব ওদয।  

থ দ্বীদনয দায়ী! অবন ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাদভয যীয়দতয নুযে ওরুে। ওাযে 

এটাআ দে বযূেশ যীয়ত। অয অভযা, ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআব য়া াল্লাদভয ঈম্মত। 

 

https://www.facebook.com/hashtag/লক্ষণীয়ঃ_জিহাদ?source=feed_text&epa=HASHTAG
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